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NÃO EXISTE SAÍDA SEM LUTA COLETIVA!

A

NÃO À PROPOSTA DO TST E SIM À GREVE!

verdade é que a direção da Petrobrás está
esmagando os trabalhadores e isso faz parte do
processo de privatização.
Durante o processo negocial, e mesmo antes, o único
objetivo da gestão atual foi
ludibriar e coagir a categoria,
minar a organização sindical
e levar adiante o processo
de desmonte, para privatizar.
Precisamos reforçar nossa
mobilização, conversar com
os colegas e explicar que não
podemos ceder: temos que
lutar até o fim por nossos
direitos e empregos. A hora
de resistir é agora.

ÁUDIO DO TST
É USADO PARA
INFLUENCIAR
ASSEMBLEIAS
Circula um áudio entre
os trabalhadores da
Petrobrás produzido
pela comunicação do
Tribunal Superior do
Trabalho (TST), indicando que a categoria vote a favor de sua proposta. O Jurídico do
Sindipetro-RJ e diretores gravaram um vídeo de esclarecimento
rebatendo as declarações do mediador.
Assista em http://bit.ly/RebateTST

CONHEÇA A VERDADE E
FAÇA UMA OPÇÃO “INTELIGENTE”!

VOCÊ ADOECE E AINDA PAGA MAIS PARA SE CUIDAR!
As despesas assistenciais per capita de operadoras de planos de saúde de beneficiários de planos
médico-hospitalares encerraram 2018 com alta de 17,3% - Variação de Custos Médico-Hospitalares –
VCMH. No mesmo período, o IPCA alcançou 3,75% e o INPC 2018, 3,43%. Já a Petrobrás acena com
um reajuste de 2,29% que sequer repõe nosso poder de compra, e em janeiro de 2020 ainda pretende reajustar as tabelas da AMS pelo VCMH apurado até dezembro de 2019. Ou seja, “cuidando de
você” vem mais uma bomba aí, o aumento do desconto no seu salário. Não basta assédio, ameaça,
exigência de metas, exposição a agentes químicos, unidades insalubres, riscos de acidentes etc,
quem paga a conta do adoecimento é o próprio doente!!! Assim, o “patrão” Castello Branco fica feliz.
INCOMPETÊNCIA DO CASTELLO
Segundo informativo do Sindipetro-BA, em audiência pública
na Comissão de Minas e Energia
da Câmara Federal, o presidente
da Petrobrás, Roberto Castello
Branco, afirmou que “a culpa da
saída da Petrobrás da Bahia é da
mãe natureza”, em clara demonstração de incompetência e falta
de sensibilidade com a demissão
de milhares de pessoas, o fechamento de postos de trabalho
em definitivo no estado e com a
perda de receitas para o Estado.
Castello Branco também não respondeu às perguntas dos parlamentares de forma direta e franca, além de ter dado declarações
ofensivas à categoria, como: “os
trabalhadores da Petrobrás são
infantilizados”. Vamos mostrar a
Castello Branco que infantilizado
é o governo que o colocou onde,
sem mérito algum, ele está.

E A MENTIRA E O TERROR CONTINUAM
Gerentes estão replicando mentiras de que a folha salarial chega a
60% de todo custo operacional. Na verdade, não passou dos 14%
(1T19) e a tendência é de queda perante a maior produtividade do
Pré-Sal. E pior, volta e meia, escolhem um novo critério de “avaliação, comparação”. O certo é que conforme o próprio balanço de
2018 indica, a proporção entre receitas frente a gastos com salários
registrou a relação de somente 3,97%. E se incluir, benefícios e FGTS,
não passa dos 8%. Pelo jeito esses gerentes não lembram do RVE e
PPP, em que os chefões inflam os custos por encherem os bolsos de
dinheiro com maiores remunerações, prêmios e bônus, às custas das
privatizações e do esforço dos empregados. O mesmo modelo adotado por empresas que quebraram na crise de 2008 como GM e o
banco Lehman Brothers. Que exemplo, hein?
NOVO “CHEFÃO” GANHARÁ R$ 1,9 MI EM 6 MESES
Enquanto retira direitos da categoria, na esteira dos famigerados
RVE e do PPP, somente o novo diretor de Transformação Digital e
Inovação, Nicolás Simone, custará até R$ 1,9 milhão, no período de
outubro de 2019 a março de 2020. A remuneração foi aprovada dia
30/09, pelos acionistas, em Assembleia Geral Extraordinária (AGE).
Nicolás, que é uruguaio (ex Inbev - Grupo Ambev, ex Itaú Unibanco
e ex Boticário), é mais um nome de mercado que não entende de
nossa área de negócios. Junto dos demais diretores e conselheiros, a
remuneração global dos “chefões” foi fixada em R$ 34,21 milhões, no
período de abril/2019 – abril/2020.
A direção provoca, sambando literalmente na nossa cara!

ASSEMBLEIAS
NÃO À PROPOSTA DO TST! SIM À GREVE NACIONAL
UNIDADE

DATA

HORÁRIO

APOSENTADOS na ABI

15/10 - Terça-feira

14h

Aposentados Subede Angra

16/10 – Quarta-feira

14h

ARM Rio

10/10 – Quinta-feira

12h30

CENPES CIPD E PCV2

10/10 – Quinta-feira

7h

CENPES CIPD E PCV2

10/10 – Quinta-feira

15h

CENPES - CIPD

14/10 – Segunda-feira

7h

CENPES - CIPD

14/10 – Segunda-feira

15h

CENPES PCV2

15/10 - Terça-feira

7h

CENPES Portaria 1

15/10 - Terça-feira

11h30

CENPES PCV2

15/10 - Terça-feira

15h

CENPES - CIPD

16/10 – Quarta-feira

7h

CENPES PCV2

17/10 – Quinta-feira

7h

COMPERJ

11/10 – Sexta-feira

7h30

Operação Edise

11/10 – Sexta-feira

14h

Rio das Flores

10/10 – Quinta-feira

10h

TABG “A”

11/10 – Sexta-feira

23h

TABG “C” + ADM

14/10 – Segunda-feira

23h

TABG “D”

15/10 - Terça-feira

15h

TBG

14/10 – Segunda-feira

12h

TEBIG ADM - AP

11/10 – Sexta-feira

7h30

TEBIG GRUPO A - ASA/AP

11/10 – Sexta-feira

23h

TEBIG GRUPO D AP/ASA

11/10 – Sexta-feira

6h30

TEJAP

10/10 – Quinta-feira

12h

TEVOL

10/10 – Quinta-feira

7h

UTE BLS/BF GRUPO A/B e ADM 14/10- Segunda

7h

UTE BLS/BF GRUPO E

14/10- Segunda

15h

UTE BLS/BF GRUPO C e D

16/10- Quarta

7h

Demais bases operacionais - na troca de turno e entrada do H.A.
de cada unidade - Até 17/10 – Quinta-feira
EDICIN/EDIHB - 16/10 – Quarta-feira
EDISEN/EDISE/VENTURA/TRANSPETRO SEDE 17/10 – Quinta-feira
PLATAFORMAS (EDIHB E AEROPORTOS, A BORDO) Até 17/10 – Quinta-feira

NINGUÉM AGUENTA MAIS
O NEOLIBERALISMO:

LEVANTE POPULAR
NO EQUADOR

R

evolta popular fez com
que o presidente Lenín
Moreno transferisse provisoriamente a sede do governo de Quito para Guayaquil
Por todo o país, povos indígenas, maioria da população,
bloqueiam as principais estradas do Equador, ocupam refinarias, campos de produção
de petróleo, a Assembleia Nacional, prédios públicos, palácios e até quartéis.
O governo de Lenín Moreno ao aplicar o mesmo receituário neoliberal que está
sendo posto em prática aqui
no Brasil, que visa, principalmente, retirar direitos (reforma Trabalhista) e “liberar
geral” para as empresas de
petróleo, seja na exploração e
reajuste de preços dos combustíveis, provocou a ira da
sua população que realiza um
levante popular na defesa de
seus direitos e da soberania
do país.
Este exemplo deveria ser
seguido no Brasil, para que
haja tempo de reverter os males causados por esta sequência de governos lesa-pátria.

JUSTIÇA ARGENTINA DETERMINA LIBERDADE DO PRESO POLÍTICO DANIEL RUIZ

N

esta terça-feira (8) Daniel Ruiz, militante petroleiro que estava
preso há um ano por lutar contra as reformas de Macri, ganhou
liberdade na Argentina. Integrante do PSTU argentino, Ruiz foi um
dos milhares de trabalhadores que se concentraram em 18 de dezembro
de 2017 em frente ao Congresso Nacional Argentino para protestar contra a reforma da Previdência de Macri, que mais tarde foi aprovada, mas
com profundo desgaste. Acabou preso por lutar no dia 12 de setembro
2018, permanecendo preso sem julgamento. A FNP e o Sindipetro-RJ
participaram de um grande ato em setembro último em Buenos Aires,
bem como aqui no Rio, esteve presente na manifestação em frente ao
Consulado Argentino somando-se aos protestos convocados em diversos países exigindo sua liberdade.
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